
יחידת הדיור המוגן עסקה גם השנה בפרויקט 
שיקום ייחודי לנפגעות מיניות עם טראומה 
נפשית, המתבסס על מחשבה מתמשכת 

ושינוי סביב שיפור המודל השיקומי. 

דבר המנכ"ל
2018 היתה שנה משמעותית במכון סאמיט; שנה שבה התרחבנו והגדלנו את היקף פעילותה 

של העמותה באופן ניכר.

ב־2018 קלטנו את שירות האומנה הטיפולית במחוזות ירושלים והדרום. במהלך השנה 
קלטנו את מערך העובדים, העסקנו פסיכיאטרים וגיבשנו הרגלי עבודה מקצועיים ומגוון 

טיפולים - לצוות, למשפחות ולילדים.

התחלנו להפעיל תכנית חוגים גדולה בבתי החולים הפסיכיאטריים כפר־שאול ואיתנים. 
בתכנית זו אנחנו מצליחים להפעיל אנשים מאושפזים בפעילות ספורטיבית חשובה.

אני מברך על הגדילה והצמיחה בסאמיט.

צמיחה זו מצריכה התאמה של נוהלי העבודה והניהול לכאלה של מכון גדול יותר. ההתאמות 
נעשות תוך למידה והשתלמות.

העבודה השיקומית והטיפולית הנעשית במכון סאמיט - בשיקום נפגעי הנפש ובהפעלת 
משפחות וילדי האומנה - מתאפשרת הודות לצוות מקצועי, מסור ומחויב לילדי האומנה, 

למשפחות ולערכי המכון.

כמדי שנה, גייסנו משאבים נוספים כדי להפעיל את מערך הפרויקטים באומנה בשיקום: את 
קבוצת התיאטרון, את הליווי המתוגבר לילדי האומנה עם צרכים מיוחדים, קבוצות ופעילות 

קהילתית וכיפית למשפחות האומנה, ועוד.

אני רוצה להודות לשותפים שלנו - במשרד הרווחה, במשרד הבריאות, במשרד הביטחון, 
במוסד לביטוח לאומי ובג׳וינט אשלים. וכמובן, לכל מי שתרם ותורם להמשך הפעלת 

הפרויקטים במכון.

אנחנו ממשיכים לחשוב, לפתח ואף ליהנות מהעבודה החשובה והערכית שלנו.

בכבוד ובהערכה,

יוני בוגט
מנכ"ל

מספרים באומנה

1174
ילדים באומנה
)גידול של 48%(

830
משפחות

)גידול של 44%(

156
משפחות חדשות 

ב־2018
)גידול של 16%(

231
הושמו לאומנה 

ב־2018
)גידול של 13%(

סאמיט במרתון ירושלים 2018

✼ סניף אומנה טיפולית חדש בירושלים ✼ שיפוץ והרחבת סניף באר שבע ✼

אומנה טיפולית

אומנת קרובים

 180
משפחות

 250
ילדים

 52%

הושמו אצל 
משפחות עם קשר 

ביולוגי

14
משפחות קלט

שמקבלות ילדים בסיכון

365
ימים בשנה

  24/7

 14
חדרי טיפול ברחבי 

ירושלים, הדרום ואילת

מהילדים באומנה

בשנת 2018, עם קבלת האומנה הטיפולית לידינו, עמדנו בכל האתגרים 
המרכזיים של קליטת ילדי האומנה הטיפולית: גייסנו עובדים מתאימים 

והכשרנו אותם למשימת האומנה הטיפולית; הגדלנו והרחבנו את כל 
הסניפים שלנו - בירושלים, בקרית־מלאכי ובבאר־שבע ופתחנו סניף באילת. 

בכל אחד מהסניפים התקיימו ערבי סניף למשפחות החדשות, במטרה 
לקדם את פני משפחות האומנה הטיפולית.

במקביל המשכנו בפעילות השגרה וקיימנו קבוצות אזוריות למשפחות 
ולילדים בירושלים, מזרח ירושלים, קרית־מלאכי, אשקלון, באר־שבע, 

אופקים והמגזר הבדואי. 

צוות הצרכים המיוחדים המשיך לפעול לפיתוח נושא אומנת צמי"ד. אנו 
שמחים על הגיבוי ממשרד הרווחה שקיבלה פנייתנו לג'וינט אשלים בדבר 

התאמה ועיבוי לליווי אומנת צמי"ד. בימים אלה עומד להתחיל פרויקט 
ארצי בעניין חשוב זה.

תכנית מימ"ד לקידום וטיפול באיכות הקשר בין הילד להוריו הביולוגיים 
פועלת זו השנה השלישית באמצעות ג'וינט אשלים, משרד הרווחה וארגוני 

האומנה. הכשרנו צוות מנחי קשר והדרכה לליווי הקשר. התכנית מלווה 
במחקר של מכון אופק, שמצביע על חיוניותה ליצירת קשר מיטיב בין ילדי 

האומנה למשפחותיהם הביולוגיות. במהלך 2018 נהנו עשרות ילדים ובני 
משפחותיהם מהתכנית, אשר שיפרה את מצבם ואת קליטתם באומנה. 

בכוונתנו להפוך תכנית זו לחלק אינטגרלי משירות האומנה.

מירה ורקר מגייסת משפחות אומנה נבחרה על ידי ידיעות אחרונות 
במסגרת 50 הגיבורים החברתיים הודות לגיוס משפחות לתינוקות וילדים.

 אירוע התרמה בזאפה ירושלים, 2018,
בהשתתפות עילי בוטנר וילדי החוץ.

מימין: רמי לוי ויוני בוגט במופע ההתרמה

 יום עיון ייחודי בהשתתפות הסופרת
 ג'ניפר טגה, מחברת הספר

״אמון סבא שלי היה יורה בי״

קבוצת התיאטרון של מכון סאמיט

 משטרת ב"ש מארחת את משפחות
 סניף ב"ש להפנינג קיץ,

בהשתתפות ראש העיר רוביק דנילוביץ

18
מתבגרי האומנה השתתפו בתכנית 
"מתבגרים לעצמאות" ורכשו כלים 

לחיים עצמאיים

54
ילדים משתתפים בפרויקט מימ"ד - פרויקט 
בשת"פ עם ג׳וינט אשלים ומשרד הרווחה, 

המאפשר את הקשר בין ילדים באומנה 
והוריהם הביולוגיים

שיקום

500
מתבגרים ומבוגרים צעירים 

במסגרות השיקום 

במסגרת פרויקט של התעסוקה המעברית משתלבים 
משתקמים בעבודה בבית מלון בירושלים. איש צוות שלנו 

נמצא במקום ומלווה אותם בגשר הזה, שבין המפעל המוגן 
לעבודה בשוק החופשי. 

בקבוצת ה־D.B.T קיימנו קבוצה טיפולית המכוונת 
למשתקמים עם קשיי ויסות. לראשונה קלטנו מטופלות שהן 

מחוץ למסגרות של סאמיט. פרויקט זה אמור להתרחב 
בעתיד.

יצאה לאור חוברת מעשה חושב מספר 6, שכולה פרי 
חשיבתם ויצירתם של מטפלים במערך השיקום. החוברת 
הוצאה לאור בשיתוף פעולה עם נעמה הוכשטיין. בולטת 

העובדה שכמעט כל המאמרים נכתבו על ידי מטפלי המכון. 

אודות מכון סאמיט
מכון סאמיט, שנוסד בשנת 1973, הוא עמותה הפועלת בשיתוף משרדי הבריאות והרווחה, 

משרד הביטחון, עיריית ירושלים והמוסד לביטוח לאומי, לקידום ולשיקום שלושה סוגי 
אוכלוסייה עם צרכים טיפוליים ייחודיים.

סאמיט מעניק שיקום פורץ דרך בקהילה לנפגעי נפש. השיקום כולל טיפול פסיכולוגי אישי, 
שיקום חברתי, ליווי פסיכיאטרי, שיקום תעסוקתי, קהילה טיפולית ודיור מוגן.

המכון מלווה ותומך בתינוקות וילדים בסיכון אשר הוצאו מביתם. המכון מגייס ומכשיר 
משפחות אומנה לתפקיד רב אחריות זה ומעניק סיוע בתחום הטיפולי והלימודי לילדים 

במשפחות ולהורי האומנה.

כמו כן, מכון סאמיט מפעיל את "מהות", מרכז טיפול והדרכה להורי מתבגרים, בשיתוף 
עיריית ירושלים, המשלב הדרכה פרטנית לצד ייעוץ מקצועי לאנשי צוות ולמנהלים 

בתחומים אלו. 

רותם ממן, מנהלת המרכז התעסוקתי, 
מובילה את פרויקט "תעסוקה מעברית" 
- שילוב משתקמים בעבודה בבתי מלון 

בירושלים. המשתקמים מועסקים במלונות 
בליווי איש צוות, אשר מסייע להם בגשר 

שבין העבודה במפעל המוגן לעבודה 
בשוק החופשי.  

תעסוקה 

רח’ הסדנא 4 תלפיות, ירושלים, 9110102 

www.summit.org.i l

מנהלת מרכז הספורט, עדי שורר, קידמה את תחום הספורט 
והפנאי במכון באופן משמעותי. מספר חברי מרכז הספורט 

גדל מאוד במהלך השנה האחרונה והתקיימו קבוצות 
מגוונות בנושאי תנועה, טיפול דרך הגוף וזוגיות. אנו גאים 
בפרויקט, שמתקיים בכפר־שאול ובאיתנים ומפעיל כ־80 

חוגי ספורט ופנאי מדי שבוע.

סקר איכות
סקר איכות של משרד הבריאות, לבחינת שביעות הרצון ואיכות החיים של לקוחות שירותי 

בריאות הנפש, העלה כי משתקמינו מעידים על שביעות רצון גבוהה מהרמה המקצועית, 
מהערכים ומהדרך שלנו. זהו הישג חשוב ומשמעותי, המשקף את הדרך השיקומית החיובית 

שעוברים המשתקמים.

על פי תוצאות הסקר:
שיעור המשתקמים שעובדים הוא 100%, לעומת ממוצע של 69% בקרב משתקמים צעירים 

)גילאי 30-20( בירושלים. 100% מהמשתקמים השיבו שהם חשים שותפים בתהליך, ו־83% 
העידו שהם חשים תמיכה, הקשבה והכלה על ידי הצוות.

100%
מרגישים שותפות בתהליך

83%
חשים תמיכה מהצוות

מכון סאמיט

דוח שנתי

82
ילדים עם צרכים מיוחדים משתתפים 
בפרויקט עיבוי־ליווי ונהנים מתמיכה 

מקצועית מתוגברת באמצעות טיפולים, 
טיפולים משלימים, חונכויות ושיעורי עזר 

המוענקים לכלל ילדי האומנה 

יציר כפיים
בשנת 2018 גדלו רווחי המפעל ב־8% ומחזור 

המכירות השנתי הגיע ל־350,000 ש"ח. במהלך 
השנה הרחבנו באופן ניכר את מכירות המתנות 
הייחודיות שלנו לחגים. בין היתר, מכרנו עשרות 

משלוחי מנות לבתי ספר ולארגונים, מתנות פסח 
ומתנות למגוון אירועים. 

כמו כן, התחדשנו במוצרים המיועדים לגני ילדים 
ויצרנו קשרי עבודה חדשים עם בתי דפוס וספקי 

עבודה. 

ב 8%
גדלו רווחי המפעל

בשנת 2018

יציר כפיים

ומחזור המכירות 
השנתי הגיע 

ל־350,000 ש"ח

סיכום 2018 – מהות
מרכז מהות טיפל במהלך השנה בכ-120 הורים 

למתבגרים מדי חודש, בהם הורים יחידניים, זוגות 
הורים וטיפולים משפחתיים. השנה, טופלו במרכז 

משפחות עם מצבי משבר מורכבים, כמו גם טיפול 
בין דורי של המתבגרים עם הוריהם והסבים.

במרכז התקיימו מגוון קבוצות טיפוליות – לזוגות, 
להורים יחידנים, להורים שילדיהם משתמשים 

בחומרים ממכרים, להורים למתבגרים צעירים וכן 
קבוצות ייחודיות לאבות ואמהות מהמגזר החרדי.

במהלך השנה התקיימו 8 הרצאות במגוון נושאים 
ייחודיים למתבגרים והוריהם, כמו: הצבת גבולות, 

קשר ותקשורת עם מתבגרים, התמכרות למסכים, 
מיניות בריאה ועוד. הקהל שהגיע להרצאות גדול 

יותר ומגוון יותר, מורכב מהורים ואנשי מקצוע.

גם השנה, הושקעו משאבים רבים בפיתוח הצוות 
והדרכתו, תוך דיון מתמיד על נהלי העבודה 

ואיכות הטיפול הניתן במרכז.

מהות

כ 120
 מדי חודש, עברו טיפול

הורים למתבגרים במרכז

יחידת הדיור המוגן

8
הרצאות התקיימו 

במהלך השנה

פתיחת סניף אילת

סשה בוגרת אומנה, מייצגת את 
סאמיט בכנסת

אורית עמיאל עם רחל איגור לוין, 
מפקחת אומנה ארצית ביום העיון 

עם ג׳ניפר טגה

הפועל באר שבע כדורסל בערב 
הוקרה למשפחות האומנה

שיפוץ וחידוש המרחב הקהילתי של יחידת 
המתבגרים הודות לתרומתה של חברת אלסטום

שיפוץ חדר הקבוצות ביחידת המבוגרים הצעירים. 
שיפוץ וחידוש הבית נתרם ע"י מעגל נשות ירושלים 

בהובלתה של מעצבת הפנים והאדריכלית דפנה קראוס

  /https://www.yetzirkapayim.org

צוות המכון ״מבשל״ גיבוש


